
RO.0002.43.2018.ORM                                        Prószków, 20.09.2018 r.  
 
 
 

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6 

28 wrzesień 2018 r., godz. 8.00  
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XLII sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków (druk nr 433): 
a) przedstawienie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków, 

b) dyskusja nad przedstawioną oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prószków, 

c) podjęcie uchwały przedłożonej na druku nr 433. 
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószków (druk nr 434), 
3) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji (druk nr 435), 
4) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zimnice Wielkie (druk nr 436), 
5) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 437), 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 438). 
6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych  
 na ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 441).  
7. Dyskusja i wolne wnioski.  
8. Zakończenie obrad. 

 
 

Przewodniczący Rady  
      Klaudia Lakwa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.388.2018.ORM                                                          Druk nr 433 

Projekt z dnia 20.09.2018 r.  
 

Uchwała Nr …………………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie   

z dnia …………………………………… 

 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rada Miejska w Prószkowie postanawia: 

 

§ 1. Uznać za częściowo nieaktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Prószków przyjęte uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

18 grudnia 2014 r. 

 

§ 2. Uznać za częściowo aktualne: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz, przyjęty uchwałą nr 

XX/199/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000r.; 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, przyjęty uchwałą nr 

XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r.; 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice, przyjęty uchwałą nr 

XL/349/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 29 kwietnia 2002r.; 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Opole-Folwark I”, 

przyjęty uchwałą nr XL/361/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002r.; 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Folwark, przyjęty uchwałą nr 

XLI/362/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002 r.; 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Prószkowska, przyjęty uchwałą 

nr XLIII/381/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 7 października 2002 r.; 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Kuźnia, przyjęty uchwałą nr 

X/69/2003 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 1 września 2003 r.; 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzowice, przyjęty uchwałą nr 

XVII/119/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r.; 

9) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Opole-

Folwark I”, przyjętą uchwałą nr XXXVIII/322/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 

r.; 

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów rozwojowych dla działalności 

produkcyjno-usługowych w obrębie wsi Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, przyjęty uchwałą nr 

VIII/68/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r.; 



11) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, przyjętą 

uchwałą nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.; 

12) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce, przyjętą 

uchwałą nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.; 

13) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, przyjętą uchwałą 

nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r.; 

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, przyjęty uchwałą 

nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.; 

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa 

napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz 

z wcięciem GPZ Gracze, przyjęty uchwałą nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 

października 2012 r.; 

16) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, przyjętą 

uchwałą nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015r. 

 

§ 3. Uznać za aktualne: 

1) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, przyjętą uchwałą nr 

XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016r.; 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, przyjęty uchwałą nr 

XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r.; 

3) Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, przyjętą 

uchwałą nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



Uzasadnienie 

 

Podstawę prawną Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków 

stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w którym postanawia się: „(…) Burmistrz 

dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w 

opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w 

nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których 

mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 

miejscowego.” 

Konsekwencją tych działań jest przekazanie Radzie Miejskiej wyników analiz, o których mowa wyżej, 

po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie 

kadencji Rady. 

Ocena aktualności odnosi się do obszaru gminy w jej obecnych granicach administracyjnych. Dane 

wzięte do analizy dotyczyły planów okres od 2000 r. (data najstarszego planu) a dla decyzji od 2014 r. 

W wyniku przeprowadzonych analiz opracowano następujące wnioski: 

1) W gminie Prószków jest prowadzona odpowiednia polityka przestrzenna, czego efektem są 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na wszystkie tereny zainwestowane Miasta 

Prószków i pozostałych miejscowości oraz na część terenów mogących służyć pod potencjalne 

inwestycje. 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków jest w 

części nieaktualne (zmieniły się granice gminy, a także zakres rzeczowy studium), stąd należy 

opracować jego zmianę (zmiana studium w toku). 

3) Wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są w swojej treści w 

zdecydowanej części aktualne, jednakże ze względu na postępujące zmiany w prawodawstwie z 

zakresu planowania przestrzennego należałoby je stopniowo dostosowywać do obecnych zasad. 

4) Nowe plany powinny powstać po zaktualizowaniu studium – z uwagi na to, iż jego nowy zakres 

rzeczowy (m.in. bilans terenów możliwych do zainwestowania) będzie w bardzo mocnym 

stopniu wpływał na możliwości dopuszczalnego zainwestowania. 

5) Należy przystąpić do opracowania planów miejscowych dla terenów rolnych 

niezainwestowanych w celu uporządkowania narastającej presji inwestorów.  

 

 
 
 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ocena 

aktualności gminy Prószków znajduje się w osobnym plik 
 
 

 
 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



RO.0006.389.2018.ORM                                                          Druk nr 434 

Projekt z dnia 18.09.2018 r.  
 

UCHWAŁA NR………………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……………..2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1073 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
  

§1 

Przystępuje do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prószków, gmina Prószków.  

 

§2 

Obszar projektowanej zmiany planu obejmuje działki nr 963/2, 962/4, 152/33, 152/27, 958 

k.m. 7 obręb Prószków, granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego określono na 

załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na 

stronie internetowej gminy Prószków.  

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie 

podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części Miasta Prószków zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.   

Zmiany planu dokonuje się z uwagi, na ograniczenia rozbudowy kompleksu 

hotelowego na działkach oznaczonych nr ew. 963/2, 962/4, 152/33, 152/27, 958 k . m. 7 – 

obręb Prószków. Powyższa projektowana zmiana planu będzie polegała na usunięciu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy terenem zabudowy usługowej, a terenami 

zabudowy mieszkaniowej, terenami lasów, terenami zieleni urządzonej.   

Zmiana planu jest zgodna z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków zatwierdzonego Uchwałą Nr III/13/2014 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz z opracowywanym projektem 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, do 

którego sporządzania Rada Miejska w Prószkowie przystąpiła uchwałą nr XXIX/251/2017 z 

dnia 29 czerwca 2017 r.   

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uzasadnionym jest podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w granicach 

określonych na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 
Zał. do uchwały nr ….. z dnia ….. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



RO.0006.390.2018.ORM                                                          Druk nr 435 

Projekt z dnia 20.09.2018 r. 

 
 
 
 

 
Uchwała Nr ...................../2018 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia 28 września 2018 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z poźn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie  
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W Regulaminie Komitetu Rewitalizacji stanowiącym załącznik do uchwały nr 
XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r., zmienia się: 

a) w rozdziale I pkt. 1 skreśla się „2016-2025” i w to miejsce wpisuje się „2018-2025”, 
b) w  rozdziale II pkt. 14 skreśla się „2017 r. do 2023 r.” i w to miejsce wpisuje się 

„2018 r. do 2025 r.”, 
c) w Załączniku 1 skreśla się „2016-2025” i w to miejsce wpisuje się „2018-2025”, 
d) w Załączniku 2 skreśla się „2016-2025” i w to miejsce wpisuje się „2018-2025”. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 
oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. 

Mając na celu ujednolicenie okresu działania Komitetu Rewitalizacji w związku z przyjęciem 
w dniu 23 lutego 2018 r Gminnego Programu Rewitalizacji (Uchwała nr XXXVI/327/2018 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE), podjęto decyzję o zmianie zapisów Regulaminu 
Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 roku. Zmiany te dotyczą kadencji Komitetu 
Rewitalizacji tj. zmiany z 2017 r lub 2016 r na 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



RO.0006.391.2018.ORM                                                          Druk nr 436 

Projekt z dnia 18.09.2018 r. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr…………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia…………………….. 
 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zimnice Wielkie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. 
zm.), za pisemną zgodą właścicieli terenu,  Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje: 

 § 1. 

1. Nadaje się  drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w 

obrębie miejscowości Zimnice Wielkie – działki  nr 1153/188; 1155/189; 1157/189; 

1160/208 z k.m.1,  nazwę  ulicy:  Miodowa. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Miodowej  wymienionej w  ust. 1 powyżej obrazuje 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

          Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



UZASADNIENIE  

W związku z wnioskiem mieszkańców m. Zimnice Wielkie o nadanie nazwy drodze 

wewnętrznej zlokalizowanej w obrębie miejscowości Zimnice Wielkie – działki  nr 1153/188; 

1155/189; 1157/189; 1160/208 z k.m.1, Rada Gminy na podstawie 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych podejmuje uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej. 

Ww. nieruchomości stanowią własność osób fizycznych, którzy wyrazili zgodę na 

nadanie nazwy, tym samym spełniony został warunek wynikający z art. art. 8 ust. 1a ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, stanowiący, że podjęcie przez Radę Miejską 

uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga zgody właścicieli terenów, 

na których jest ona zlokalizowana. 

Warunek konsultacji wynikający z art. 4 ust. 6 przyjętej w dniu 15 października 1985 

r. przez Parlament Europejski w Strasburgu Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Dz.U. 

z 1994 r., Nr 124, poz. 607), mówiący o tym, że „Społeczności lokalne powinny być 

konsultowane o tyle, o ile jest to możliwe, we właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w trakcie 

opracowania planów oraz podejmowania decyzji we wszystkich sprawach bezpośrednio ich 

dotyczących”, również został spełniony ponieważ o nadanie nazwy wnioskowali wszyscy właściciele 

nieruchomości położonych wzdłuż tej drogi, którym zostaną zmienione adresy do tej nazwy drogi. 

Nadanie nazwy, a w dalszym etapie oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi do 

przedmiotowej drogi wewnętrznej pozwoli na zachowanie porządku i ładu przestrzennego w zakresie 

numeracji porządkowej. 

Ponadto, z uwagi na to, iż tereny położone przy działkach 1153/188; 1155/189; 1157/189; 

1160/208  z km.1 obręb Zimnice Wielkie są terenami przeznaczonymi pod budownictwo 

mieszkaniowe, mieszkańcy powinni mieć możliwość uregulowania spraw związanych z meldunkiem 

oraz nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości 

 

 
 
 

           Zastępca  Burmistrza 

                Anna Wójcik 



 
 
 
 
 



RO.0006.393.2018.ORM                                                          Druk nr 437 

Projekt z dnia 19.09.2018 r. 

 
 
 

UCHWAŁA NR … 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 28 września 2018 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 59 z późn. zm.)  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki nr 1, 2 do 
uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
 

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik  
nr 7 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Radca prawny 

Kamil Puszczewicz 

            Skarbnik Gminy 

            Dorota Staniów 

                  Burmistrz 

                 Róża Malik 



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  28 września 2018  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 
na  rok kalendarzowy 2018 

 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2018 ROK  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 78.500,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę 78.500,00 zł 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 78.500,00 zł 

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 78.500,00 zł  

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 48.500,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 48.500,00 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 48.500,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 48.500,00 zł  

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 30.000,00 zł w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000,00 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  30.000,00 zł 

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 

Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki 

majątkowe PLAN 

w tym: 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udziałem środków, 
o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

600   Transport i łączność 1 534 600 1 532 600   2 000 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37 000 35 000   2 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 497 600 1 497 600     

700   Gospodarka mieszkaniowa 100 000 100 000     

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 100 000     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0 0     

  75412 Ochotnicze straże pożarne 0 0     

801   Oświata i wychowanie 89 400 89 400     

  80101 Szkoły podstawowe 61 400 61 400     

  80104 Przedszkola 28 000 28 000     

851   Ochrona zdrowia 30 000 30 000     

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 30 000     

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

710 780 410 780 300 000   

  90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 0 0 0   

  90002 Gospodarka odpadami 300 000 0 300 000     

  90005 
Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

120 000 120 000       

  90008 
Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 

68 880 68 880     

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211 900 211 900     

  90095 Pozostała działalność 10 000 10 000     

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

502 400 496 400   
6 000 



  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 324 000 324 000     

  92195 Pozostała działalność 178 400 172 400   6 000 

926   Kultura fizyczna 30 000 30 000     

  92601 Obiekty sportowe 30 000 30 000     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 2 997 180 2 689 180 300 000 8 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  28 września 2018  r. w sprawie zmian budżetu Gminy Prószków 
na  rok kalendarzowy 2018 

 
 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2018 rok 

 

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2018 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 9 997 600,00 1 534 600,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 8 500 000,00 37 000,00   

1 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
DW 414  na odcinku Złotniki-Prószków 
obejmująca również budowę parkingu 
BIKE &RIDE w m. Prószków 

5 500 000,00 2 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie 
miejscowosci  Zimnice Wielkie i Zimnice 
Małe  

3 000 000,00 35 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 1 497 600,00 1 497 600,00   

1 
Przebudowa ul. Wolności wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem 

840 000,00 840 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie 
Prószkowskiej 

325 000,00 325 000,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Remont umocnienia skarpy przydrożnej 
przy ul. Jędrzejczyka w miejsowości 
Źlinice 

0,00 0,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy - 
projekt techniczny 

37 000,00 37 000,00   

5 
Remont drogi i budowa oświetlenia na 
ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt 
techniczny 

26 862,00 26 862,00   

6 
Przebudowa ul. Polnej w Chrząszczycach - 
projekt techniczny 

50 000,00 50 000,00   

7 
Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i 
Słonecznej w Prószkowie 

738,00 738,00 kontynuacja 
zadania 

8 Przebudowa ulicy Lipowej w m. Folwark  218 000,00 218 000,00   

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000,00 100 000,00   

  Dział 700 rozdz.70005 200 000,00 100 000,00   

1 
Remont budynku położonego w 
Prószkowie, ul. Opolska 10 

200 000,00 100 000,00   

III. 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

0,00 0,00   

  Dział 754 rozdz.75412 0,00 0,00   



1 Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice 0,00 0,00   

2 Zakup aparatów tlenowych 0,00 0,00   

IV. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 89 400,00 89 400,00   

  Dział 801 rozdz.80101 61 400,00 61 400,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzacji centralnej 
dla PSP w Prószkowie 

33 000,00 33 000,00 
  

2 
Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w 
Zimnicach Wielkich 

0,00 0,00 
  

3 
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP 
Zimnice Wielkie 

15 000,00 15 000,00 
  

4 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Boguszycach 

13 400,00 13 400,00 
  

5 
Zakup kserokopiarki dla ZSP w 
Boguszycach 

0,00 0,00 
  

6 Zakup maszyny do czyszczenia dywanów 0,00 0,00   

  Dział 801 rozdz.80104 28 000,00 28 000,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Złotnikach 

0,00 0,00 
  

2 
Zakup szafy metalowej dla ZSP w 
Boguszycach 

0,00 0,00 
  

3 Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków 0,00 0,00   

4 
Zakup pieca konwencyjno-parowego z 
wyposażeniem dla PP Prószków 

28 000,00 28 000,00 
  

V. OCHRONA ZDROWIA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 851 rozdz.85154 30 000,00 30 000,00   

1 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 30 000,00 30 000,00   

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 4 239 841,00 710 780,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 18 000,00 0,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 0,00 0,00   

2 

Odwodnienie pasa drogowego ulicy 
Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek 
nr 330/1 i 330/2 - dokumentacja 
techniczna 

18 000,00 0,00   

  Dział 900 rozdz. 90002 3 811 061,00 300 000,00   

1 
Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z 
o.o 

300 000,00 300 000,00   

2 
Rozbudowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Prószkowie 

1 008 801,00 0,00   

3 Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej 
zbiórki odapdów w gminie Prószków 

2 010 814,00 0,00   

4 
Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Boguszycach w 
gminie Prószków 

491 446,00 0,00   

  Dział 900 rozdz. 90005 120 000,00 120 000,00   



1 
Ochrona powietrza, polegająca na trwałej 
zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne 

120 000,00 120 000,00 dotacja celowa 

  Dział 900 rozdz. 90008 68 880,00 68 880,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego 

68 880,00 68 880,00 dotacja dla 
województwa 

  Dział 900 rozdz. 90015 211 900,00 211 900,00   

1 Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach 37 000,00 37 000,00   

2 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w 
miejscowości Złotniki 

42 000,00 42 000,00   

3 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa 
w miejscowości Ligota Prószkowka 

42 000,00 42 000,00   

4 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia 

31 000,00 31 000,00   

5 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Cegielniana w miejscowości Ligota 
Prószkowska 

34 500,00 34 500,00   

9 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Piaskowej w Prószkowie- projekt 
techniczny 

5 800,00 5 800,00   

10 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu 
siłowni zewnetrznej w Nowej Kuźni- 
projekt techniczny 

4 800,00 4 800,00   

11 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Opolskiej w Zimnicach Wielkich- projekt 
techniczny 

4 800,00 4 800,00   

12 
Budowa punktu oświetlenia ulicznego na 
ulicy Polnej w Złotnikach 

10 000,00 10 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90095 10 000,00 10 000,00   

1 
Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. 
Pomologia w Prószkowie 

10 000,00 10 000,00   

VII. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 502 400,00 502 400,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 324 000,00 324 000,00   

1 

Zwiększenie efektywności energetycznej 
w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 
termomodernizacji, przebudowy oraz 
nadbudowy 

2 300 000,00 300 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 Zakup kotłów koncertowych 24 000,00 24 000,00 
dotacja celowa 
dla Instytucji 

Kultury 

  Dział 921 rozdz. 92195 178 400,00 178 400,00   

1 
Utworzenie stref aktywności fizycznej na 
terenie gminy Prószków  

15 000,00 15 000,00   



2 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi 
Jaśkowice 

1 200,00 1 200,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Korfantego w Prószkowie 

2 200,00 2 200,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Wykonanie przejścia i małej architektury 
w Folwarku na placu wiejskim dz. Nr 158 - 
dokumentacja techniczna 

6 000,00 6 000,00   

5 Budowa wiaty w Złotnikach 105 000,00 105 000,00   

6 
Wykonanie ogrodzenia działki nr 52/1 z 
ark. m. 2 w Folwarku 

28 000,00 28 000,00   

7 
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i 
młodzieży w miejscowości Górki 

15 000,00 15 000,00   

8 Budowa wiaty w Górkach 6 000,00 6 000,00 
realizacja 
programu 

EUROREGION 
PRADZIAD 

VIII. KULTURA FIZYCZNA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 926 rozdz. 92601 30 000,00 30 000,00   

1 
Zagospodarowanie zaplecza sportowego 
przy boisku w Chrząszczycach - projekt 
techniczny 

30 000,00 30 000,00   

  RAZEM 17 089 241,00 2 997 180,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Dochodów bieżących o kwotę 78.500,00 zł 

Dz. 756 Rozdz. 75616 o kwotę 78.500,00 zł – wpływy z podatku od osób fizycznych 

Wydatków majątkowych o kwotę 48.500,00 zł  

Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 48.500,00 zł  

zwiększenie wartości następujących zadań : 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Złotniki o kwotę 2.000,00 zł. Wartość zadania po 
zwiększeniu 42.000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Ligota Prószkowska o kwotę 22.000,00 zł. Wartość 
zadania po zwiększeniu 42.000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia o kwotę 6.000,00 zł. Wartość 
zadania po zwiększeniu 31.000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cegielniana w miejscowości Ligota Prószkowska o kwotę 8.500,00 zł. Wartość 
zadania po zwiększeniu 34.500,00 

Wprowadzenie nowego zadania pod nazwą: 

Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Polnej w miejscowości Złotnikach o kwotę 10.000,00 zł.  

Wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł  

Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem 
gotowości bojowej OSP, które należą do zadań obowiązkowych Gminy . 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 19.09.2018 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

            Skarbnik Gminy 

            Dorota Staniów 

                  Burmistrz 

                 Róża Malik 



   Druk nr 440 

RO.0057.8.2018.ORM                                                                                                    Prószków, 20.09.2018 r. 

 

     SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA  

ZA OKRES OD 06.09.2018 r. DO DNIA 20.09.2018 r.  

 

1. Podpisano 6 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 

2. Wydano 3 decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. 

3. Zlecono wycenę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1211/15 o pow. 

0,5377 ha z ark.m. 4 obręb Górki, gm. Prószków. 

4. Brano udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Pomologia 9 w Prószkowie oraz 

Wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 23 w Prószkowie. 

5. Złożono wniosek do Wojewody Opolskiego o przekazanie Gminie Prószków dotacji celowej 

na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. 

6. Złożono sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w Systemie 

Rejestracji Pomocy Publicznej (akcyza). 

7. Wykonano naprawę  uszkodzonego mostku na ul. Rudnickiej w Prószkowie. 

8. Zamontowano lustra drogowe w Folwarku – 2 szt. 

9. Zdemontowano  próg zwalniający na ul. Wiśniowej w Ligocie Prószkowskiej. 

10. Wykonano instalację elektryczną oświetlenia wiat na placu festynowym w Złotnikach. 

11. Zlecono zakup materiałów budowlanych do remontu kapliczki w Folwarku. 

12. Wystąpiono do zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o rozważenie wykonania przejścia dla 

pieszych na drodze wojewódzkiej  w Ligocie Prószkowskiej, na wysokości Publicznej Szkoły 

Podstawowej.   

13. Zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej, do przeprowadzenia prac związanych z 

usunięciem bariery architektonicznej w m. Chrzowice. 

14. Zlecono remont przepustu na ul. Osiedle w Prószkowie.  

15. Zlecono remont oświetlenia parkowego na Rynku w Prószkowie. 

16. Zlecono usunięcie trzcinowisk i odmulenie zbiornika w Boguszycach, tzw. Kanarek”. 

17. Zlecono i wykonano  konserwację rowu melioracyjnego R-2 w Boguszycach . 

18. Zlecono i wykonano konserwację rzeki Boguszynka w Źlinicach. 

19. Zamówiono kosz uliczny do miejscowości Przysiecz (plac zabaw).  

20. Złożono   10 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

21. W związku z dokonaną przez Instytucję Pośredniczącą (Aglomeracja Opolska) oceną 

merytoryczną uzupełniono wniosek o dofinansowanie projektu: „Czas na rower – Budowa 

ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”, w ramach którego przewiduje się 

realizację zadania: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na 

terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”; 



22. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 104836O  

w miejscowości Prószków (ul. Zielona) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019; 

23. Zawarto umowę na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży” przez podmiot 

niezaliczany do sektora finansów publicznych; 

24. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu: Ekoedukacja to społeczna akcja”, którego 

uczestnikiem będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach; 

25. Przekazano zainteresowanym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania z budżetu Gminy; 

26. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

27. Zapewniono realizację 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej (w tym wydano 

decyzję o odmowie udostępnienia w/w informacji); 

28. Podpisano z Powiatem Opolskim porozumienie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019r.;   

29. Realizowano ustawowe zadania gminy w obszarze oświaty (dowóz uczniów do szkół, 

prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji, wspieranie szkół niepublicznych itp.); 

30. Zorganizowano szkolenie dla pracowników UM w Prószkowie oraz wybranych jednostek 

organizacyjnych z zakresu ochrony danych osobowych; 

31. Podjęto działania wdrożeniowe narzędzi i systemów umożliwiającym transmisję obrad Rady 

Miejskiej oraz imienne głosowanie w trakcie sesji; 

32. Zapewniono realizację zadań pozostających w kompetencji Burmistrza związanych z 

organizacją zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wyborów samorządowych;   

33. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz 

obsługę Rady Miejskiej; 

34. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań powierzanych 

podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 

35. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana 

korespondencji i obsługa klienta); 

36. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla planowanych 

przez Gminę przedsięwzięć; 

37. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich, 

sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.; 

38. We współpracy z poszczególnymi jednostkami OSP dokonano weryfikacji hydrantów 

wymagających naprawy; 

39. Podejmowano działania związane ze współorganizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych w 

Złotnikach (podsumowania, podziękowania, rozliczenia, płatności). 

40. W dniu 18.09.2018 odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej w celu zaopiniowania Oceny aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Prószków opracowanego przez Pana Adama Ziaję. 



41. W dniu 19.09.2018 r podpisano umowę dot. opracowanie dokumentacji technicznej – 

projektowej „Odwodnienia pasa drogowego ulicy Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek 

nr 330/1 i 330/2”- zgodnie z wariantem II koncepcji odwodnienia pasa drogowego ulicy 

Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek nr 330/1 i 330/2.  

42. W dniu 14.09.2018 r podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego dla zadania 

pn. „Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Górki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                   Burmistrz 

                 Róża Malik 



Druk nr 441 

Prószków 20.09.2018 r.  

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej.  

1. Radny Teodor Klosa zgłosił, że na ul. Cegielnianej w Ligocie Prószkowskiej dokonano zbyt wąskich 

wykoszeń rosnących tam zadrzewień.- zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z 

dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, na przedmiotowym 

terenie określa się zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 

nadwodnych, jeżeli  nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów 

lub naprawy urządzeń wodnych, w związku z powyższym pielęgnację i przycięcie drzew należy w 

tym obszarze wykonywać w minimalnym zakresie.  

2. Radny Paweł Piechaczek zgłosił, że na ul. Prószkowskiej w Źlinicach trzeba ustawić znak „Osiedle” 

lub jakieś inne ograniczenie prędkości spowalniające ruch na tej ulicy. – temat ograniczenia 

prędkości został przedstawiony projektantowi branży drogowej, który po rozważeniu możliwości 

przedstawi stosowne rozwiązanie.  

3. Radny Paweł Piechaczek oraz sołtys Maria Urbacka zgłosili, że na ul. Prószkowskiej w Źlinicach w 

niektórych miejscach (Agace) zaczyna pękać asfalt przy krawędzi jezdni i można by pobocza w 

tych miejscach podsypać frezowiną asfaltową- zakres prac został okazany Gminnemu 

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu sp. z o.o , i  zadanie zostało zlecone. 

4. Radna Barbara Moczko – Niestrój zgłosiła dziury w nawierzchni na ul. Piaskowej. - zakres prac 

został okazany Gminnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu sp. z o.o., po otrzymaniu wyceny 

i zweryfikowaniu posiadanych środków realizacja zadania zostanie rozważona do realizacji.  

5.  Sołtys Złotnik Jerzy Wocka zgłosił potrzebę dosypania frezowiną zakrętu wyrównanej drogi 

bocznej od ul. Parkowej (w kierunku boiska) ponieważ jest tam za miękko i rozjeżdża się tłuczeń – 

zadanie zostanie wykonane przez GPW. 

6. Sołtys Złotnik Jerzy Wocka poinformował, że mieszkańcy Złotnik apelują o rozwiązanie sprawy 

palonych w piecach płyt meblowych. – informacja o zakazie palenia płyt meblowych, odpadów  

zostanie umieszczona w najbliższym wydaniu „Kronikarza”  

7. Sołtys Przysieczy Krzysztof Lellek zawnioskował o: 

a.  wykonanie oświetlenia na ul. Cegielnianej w Przysieczy. – brak możliwości dowieszenia 

lampy, konieczna jest wykonanie projektu technicznego i dobudowa linii 

b. Interwencję gminy w sprawie nadmiernego hałasu generowanego przez autostradę w 

Przysieczy. – wystąpiono  z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

o rozwiązanie przedmiotowego problemu, oczekujemy na odpowiedź 

c. Interwencję gminy w sprawie popękanych i niebezpiecznych płyt betonowych przy 

budynku „Caritas” – u w Przysieczy. – okazano  zakres prac Gminnemu Przedsiębiorstwu 

Wielobranżowemu, oczekujemy na wycenę. 

8. Sołtys Źlinic Maria Urbacka zawnioskowała o: 

a.  wyczyszczenie odstojnika na ul. Jędrzejczyka 60 w Źlinicach, - zadanie zostanie wykonane 

jesienią br.  

b. Interwencję w sprawie oświetlenia ulicznego przy stawie, koło restauracji oraz na ulicy 

Krapkowickiej 26, 28 i 19.  – sprawa została zgłoszona na Posterunek Energetyczny 



9. Sołtys Boguszyc Lidia Piechaczek poprosiła aby gmina umieściła w „Kronikarzu” informację dot. 

budowy „PSZOK-u” w Boguszycach. – artykuł  w przedmiotowej sprawie zostanie zamieszczony w 

najbliższym „Kronikarzu”, który ukaże się początkiem października  

10. Sołtys Górek Justyna Szmechta zgłosiła:  

a. że zniknął znak informujący o wjeździe do Górek na drodze między Górkami a 

Folwarkiem. – informacja w przedmiotowej sprawie została zgłoszona na Policję, 

następnie zostanie zlecony montaż nowych znaków.  

b. Potrzebę uprzątnięcia z zalegającego piasku ul. Szerokiej w Górkach. – zadanie zostało 

zlecone.  
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